
AD\694482PL.doc PE392.187v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

2007/0094(COD)

22.11.2007

OPINIA
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
przewidującej kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw 
trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE
(COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Esther De Lange



PE392.187v02-00 2/11 AD\694482PL.doc

PL

PA_Legam



AD\694482PL.doc 3/11 PE392.187v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2007 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy Rady 
przewidującej kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie 
przebywających na terytorium UE. Niniejszy wniosek jest częścią ogólnej europejskiej 
polityki migracyjnej. Zmierza ona do ograniczenia czynnika przyciągającego nielegalnych 
imigrantów poprzez działania dotyczące zatrudnienia pracowników z krajów trzecich 
nielegalnie przebywających na terenie UE. Środki mają na celu wprowadzenie w całej Unii 
ram w zakresie nakładania kar na pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich 
nielegalnie przebywających na terytorium UE. Główne punkty tych ram obejmują:
- ogólny zakaz zatrudniania pracowników z krajów trzecich nielegalnie przebywających na 

terytorium UE; 
- obowiązek sprawdzenia przez pracodawcę pracowników pochodzących z krajów trzecich 

jeszcze przed zatrudnieniem oraz zwiększenie liczby kontroli przeprowadzanych przez 
państwa członkowskie;

- kary i inne środki w przypadku nieprzestrzegania, a w przypadku poważnych naruszeń 
prawa, takich jak zatrudnianie w warunkach wyzysku lub wiedza o handlu ludźmi –
sankcje karne.

Należy podkreślić, że projekt opiera się na kryterium nielegalnego pobytu, a nie nielegalnego 
zatrudnienia. W oparciu o art. 63 ust. 3 lit. b TWE, projekt obejmuje jedynie zatrudnionych 
obywateli krajów trzecich nielegalnie przebywających w UE. Nie obejmuje on na przykład 
środków odnoszących się do obywateli krajów trzecich legalnie przebywających w UE, 
którzy pracując łamią ich status rezydenta, jak np. studenci z krajów trzecich pracujący więcej 
godzin niż zezwolono. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej liczba obywateli krajów 
trzecich nielegalnie przebywających w UE waha się pomiędzy 4,5 a 8 milionami osób. 
Niestety szacunki te nie uwzględniają podziału na płeć ani specyficznych problemów 
związanych z płcią, na jakie ci migranci napotykają.

Projekt opinii modyfikuje projekt z perspektywy płci. Sprawozdawca wyraża przekonanie, że 
nielegalne imigrantki są szczególnie narażone oraz, że często stają się ofiarami pracy 
przymusowej, handlu ludźmi i przemocy.  W związku z tym istnieje pilna potrzeba włączenia 
do projektu przepisów uwzględniających kryterium płci, takich jak szkolenie odnośnych 
władz, aby umożliwić im identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z 
perspektywą płci; informowanie obywateli krajów trzecich i możliwości wnoszenia skarg 
przeciw ich pracodawcom; włączenie do krajowych sprawozdań statystyk uwzględniających 
kategorię płci oraz specyficznych informacji dotyczących równouprawnienia płci.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 15 a preambuły (nowy)

15a) mając na uwadze, że kobiety często 
padają ofiarą pracy przymusowej, handlu
ludźmi, przemocy seksualnej i innych form 
przemocy, należy zwrócić szczególną uwagę 
na nielegalne imigrantki i ich specyficzne 
problemy.

Poprawka 2
Punkt 15 b preambuły (nowy)

(15b) Mając na uwadze, że w sektorze 
biznesu i usług, w których występuje duże 
prawdopodobieństwo zatrudnienia 
obywateli państw trzecich nielegalnie 
przebywających na terytorium UE znaczną 
część stanowią kobiety.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że w ramach nielegalnej migracji kobiety doświadczają podwójnej 
dyskryminacji i są bardziej wrażliwe, w celu określenia odpowiedniego postępowania, 
uwzględniającego odmienne potrzeby kobiet i mężczyzn.

Poprawka 3
Punkt 18 a preambuły (nowy)

18a) państwa członkowskie powinny 
inwestować w środki zwiększające 
świadomość mające na celu informowanie 
obywateli krajów trzecich wyznaczonych
stron trzecich udzielających im pomocy o 
oferowanej im możliwości złożenia 
oficjalnej skargi. Procedury składania 
skarg w sektorach, w których jest 
zatrudnionych wiele kobiet powinny być 
opracowane tak, aby uwzględniały 
specyficzne kwestie związane z płcią i 
zapewniały kobietom wystarczającą 

                                               
1 Dz.U. C ... z 17.7.2007, str. ....
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ochronę.

Poprawka 4
Punkt 19 preambuły

(19) Państwa członkowskie powinny, w 
ramach uzupełnienia procedury składania 
skarg, przyznawać czasowe zezwolenia na 
pobyt na okres trwania właściwego 
postępowania krajowego tym obywatelom 
państw trzecich, którzy pracowali w 
warunkach szczególnego wyzysku i 
współpracowali podczas postępowania 
karnego prowadzonego przeciwko ich 
pracodawcy. Zezwolenia te powinny być 
wydawane na tych samych warunkach, co 
zezwolenia wydawane na podstawie 
dyrektywy Rady 2004/81/WE z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu 
pobytowego wydawanego obywatelom 
państw trzecich, którzy są ofiarami handlu 
ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem 
działań ułatwiających nielegalną imigrację, 
którzy współpracują z właściwymi 
organami.

(19) Państwa członkowskie powinny, w 
ramach uzupełnienia procedury składania 
skarg, przyznawać czasowe zezwolenia na 
pobyt na okres trwania właściwego 
postępowania krajowego tym obywatelom 
państw trzecich, którzy są osobami
małoletnimi, kobietami w ciąży lub do 
trzech miesięcy po porodzie, lub też którzy 
pracowali w warunkach szczególnego 
wyzysku i współpracowali podczas 
postępowania karnego prowadzonego 
przeciwko ich pracodawcy. Zezwolenia te 
powinny być wydawane na tych samych 
warunkach, co zezwolenia wydawane na 
podstawie dyrektywy Rady 2004/81/WE z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentu pobytowego wydawanego 
obywatelom państw trzecich, którzy są 
ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli 
przedmiotem działań ułatwiających 
nielegalną imigrację, którzy współpracują z 
właściwymi organami.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć szczególne środki ochronne w stosunku do kobiet w ciąży oraz osób 
małoletnich.

Poprawka 5
Punkt 19 a preambuły (nowy)

19a) państwa członkowskie powinny 
zapewnić, że odpowiednie władze, partnerzy 
społeczni i reprezentatywne stowarzyszenia 
imigrantów są szkolone i informowane w 
zakresie równych szans,
niedyskryminowania i kwestii związanych z 
równouprawnieniem i wielokrotną 
dyskryminacją celem zagwarantowania im 
narzędzi i umiejętności koniecznych do 
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lepszego identyfikowania specyficznych 
kwestii równouprawnienia płci i ich 
rozwiązywania.

Poprawka 6
Artykuł 3 ustęp 1

Państwa członkowskie zakazują zatrudniania 
obywateli państw członkowskich nielegalnie 
przebywających na terytorium Unii 
Europejskiej.

Państwa członkowskie zakazują zatrudniania 
obywateli państw członkowskich 
posiadających status nielegalnie 
przebywających na terytorium Unii 
Europejskiej.

Uzasadnienie

Musi być to fakt prawnie stwierdzony – prawomocny, przekazany w drodze prawnej

Poprawka 7
Artykuł 7 ustęp 1 litera b)

b) wszelkie należne podatki i składki na 
ubezpieczenie społeczne, w tym 
odpowiednie kary administracyjne.

b) wszelkie należne podatki i składki na 
ubezpieczenie społeczne, w tym dodatki 
rodzinne oraz odpowiednie kary 
administracyjne.

Poprawka 8
Artykuł 7 ustęp 1 a (nowy)

1a. W przypadku każdego naruszenia art. 3 
państwa członkowskie muszą 
zagwarantować, że w stosunku do 
pracownicy w ciąży lub do trzech miesięcy 
po porodzie pracodawca dotrzyma 
postanowień art. 7 ust. 1 a) i b) oraz innych 
postanowień prawa krajowego państw 
członkowskich dotyczących tej specyficznej 
sytuacji.

Uzasadnienie

Należy chronić zatrudnione nielegalnie kobiety w ciąży i poza wynagrodzeniem i składkami 
ubezpieczeniowymi zagwarantować im prawo do opieki i pomocy.

Poprawka 9
Artykuł 7 ustęp 4
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4. W odniesieniu do czynów zabronionych 
pod groźbą kary, objętych zakresem art. 10 
ust. 1 lit. c), państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki w celu 
zapewnienia, by wykonanie decyzji o 
wydaleniu z powrotem do państwa 
pochodzenia zostało odroczone do czasu 
uzyskania przez obywatela państwa 
trzeciego całego zaległego wynagrodzenia 
odzyskanego na mocy ust. 1 lit. a).

4. W odniesieniu do czynów zabronionych 
pod groźbą kary, objętych zakresem art. 10 
ust. 1 lit. c), państwa członkowskie 
podejmują niezbędne środki w celu 
zapewnienia, by wykonanie decyzji o 
wydaleniu z powrotem do państwa 
pochodzenia zostało odroczone do czasu 
uzyskania przez obywatela państwa 
trzeciego całego zaległego wynagrodzenia 
odzyskanego na mocy ust. 1 lit. a), przy 
czym wydalenie nie może w żaden sposób 
naruszać praw podstawowych lub też nie 
może zagrażać życiu lub zdrowiu 
nielegalnie zatrudnionego.

Uzasadnienie

Nie można wydalić do kraju, w którym panuje stan wojny lub do kraju, w którym świadczona 
praca w UE może skutkować represjami lub uwięzieniem.

Poprawka 10
Artykuł 7 ustęp 4 a (nowy)

4a. W odniesieniu do czynów zabronionych 
pod groźbą kary, objętych zakresem art. 3, a 
w szczególności art. 10 ust. 1 lit. c) lub d) 
państwa członkowskie podejmują niezbędne 
środki w celu zapewnienia, by wykonanie 
decyzji o wydaleniu do państwa 
pochodzenia zostało odroczone, jeśli 
obywatel państwa trzeciego przebywający 
nielegalnie na terytorium UE jest osobą 
małoletnią bądź kobietą w ciąży lub do 
trzech miesięcy po porodzie.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć odpowiednie postępowanie w stosunku do kobiet w ciąży oraz osób 
małoletnich.

Poprawka 11
Artykuł 10 ustęp 1 litera c)

c) zatrudnieniu towarzyszy szczególny 
wyzysk, taki jak znacznie gorsze warunki 
pracy w porównaniu z pracownikami 

c) zatrudnieniu towarzyszy szczególne
wykorzystywanie, dyskryminacja ze względu 
na płeć lub szczególnie wyzyskujące 
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legalnie zatrudnionymi lub warunki pracy obejmujące użycie 
przemocy, gróźb, zastraszania lub 
poniżającego traktowania osobistego i które 
są znacznie gorsze niż warunki pracy 
pracowników legalnie zatrudnionych lub

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić i dokładnie określić zakres stosowania sytuacji szczególnego wyzysku.

Poprawka 12
Artykuł 14 ustęp 1

20. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne procedury umożliwiające 
nielegalnie zatrudnionym obywatelom 
państw trzecich składanie skarg na swoich 
pracodawców, bezpośrednio lub za 
pośrednictwem wyznaczonych osób 
trzecich.

1) państwa członkowskie promują 
kampanie uświadamiające i wprowadzają
skuteczne procedury umożliwiające 
nielegalnie zatrudnionym obywatelom 
państw trzecich składanie skarg na swoich 
pracodawców, bezpośrednio lub za 
pośrednictwem wyznaczonych osób trzecich 
w sposób poufny.

Poprawka 13
Artykuł 14 ustęp 3

3. W odniesieniu do czynów zabronionych 
pod groźbą kary przewidzianych w art. 10 
ust. 1 lit. c), państwa członkowskie 
udzielają, na warunkach określonych w art. 
4-15 dyrektywy 2004/81/WE, zezwolenia na 
pobyt na czas trwania właściwych 
postępowań krajowych obywatelom państw 
trzecich, którzy pracują lub pracowali w 
warunkach wyzysku i współpracują w 
postępowaniach prowadzonych przeciwko 
ich pracodawcy.

3. W odniesieniu do czynów zabronionych 
pod groźbą kary przewidzianych w art. 10 
ust. 1 lit. c), państwa członkowskie 
udzielają, na warunkach określonych w art. 
4-15 dyrektywy 2004/81/WE, zezwolenia na 
pobyt i ochrony na czas trwania właściwych 
postępowań krajowych obywatelom państw 
trzecich, którzy pracują lub pracowali w 
warunkach wyzysku i współpracują w 
postępowaniach prowadzonych przeciwko 
ich pracodawcy. Tego rodzaju zezwolenia 
udzielane są również dzieciom, które 
urodziły się w czasie pobytu. Mieszkanie i 
wyżywienie zapewniane są na życzenie.

Uzasadnienie

Ze względu na fakt, że znaczną część siły roboczej złożonej z nielegalnie zatrudnionych 
obywateli państw trzecich stanowią kobiety należy objąć ochroną dzieci, które urodziły się 
podczas pobytu w danym kraju UE.
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Poprawka 14
Artykuł 14 ustęp 3 a (nowy)

3a. Mając na uwadze znaczną liczbę 
nielegalnych imigrantek i specyficzne 
problemy, na jakie napotykają, państwa 
członkowskie zapewnią, że właściwe władze 
partnerzy społeczni i reprezentatywne 
stowarzyszenia imigrantów są szkolone i 
informowane w zakresie kwestii płci, 
równych szans i zakazu dyskryminacji ze 
względu na rasę i płeć celem 
zagwarantowania im narzędzi i 
umiejętności koniecznych do lepszego 
identyfikowania specyficznych kwestii 
równouprawnienia płci i ich 
rozwiązywania.

Poprawka 15
Artykuł 14 ustęp 3 b (nowy)

3b. W odniesieniu do czynów zabronionych 
pod groźbą kary przewidzianych w art. 3 
państwa członkowskie udzielają, na 
warunkach określonych w art. 4-15 
dyrektywy 2004/81/WE, zezwolenia na 
pobyt na czas trwania właściwych 
postępowań krajowych obywatelom państw 
trzecich będącym osobami małoletnimi 
bądź kobietami w ciąży lub do trzech 
miesięcy po porodzie.

Uzasadnienie

Należy zagwarantować szczególną ochronę, także poprzez ograniczone czasowo zezwolenia 
na pobyt, kobietom w ciąży i osobom małoletnim.

Poprawka 16
Artykuł 16 ustęp 1

Nie później niż [trzy lata od daty, o której Nie później niż [trzy lata od daty, o której 
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mowa w art. 17], a następnie co trzy lata, 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat wdrożenia niniejszej 
dyrektywy, w formie sprawozdania 
przedstawiającego między innymi liczbę i 
rezultaty kontroli przeprowadzonych na 
mocy art. 15 oraz szczegółowe informacje 
na temat środków zastosowanych na mocy 
art. 8.

mowa w art. 17], a następnie co dwa lata, 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
informacje na temat wdrożenia niniejszej 
dyrektywy, w formie sprawozdania 
przedstawiającego między innymi liczbę i 
rezultaty kontroli przeprowadzonych na 
mocy art. 15 oraz szczegółowe informacje 
na temat środków zastosowanych na mocy 
art. 8. Statystyki przedstawione w 
sprawozdaniu są sklasyfikowane według 
płci i obejmują specyficzne problemy 
związane z równouprawnieniem.

Poprawka 17
Artykuł 16 ustęp 2

Na podstawie powyższych sprawozdań 
Komisja przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Na podstawie powyższych sprawozdań 
Komisja przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Dane przedstawione w sprawozdaniu są 
sklasyfikowane według płci i obejmują 
specyficzne problemy związane z 
równouprawnieniem.
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